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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค เก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ านวน 80 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณา ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปยุโรป เพศชาย อาย ุ
41 – 50 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี รูปแบบของธุรกิจ บริษทัจ ากดั ด าเนินกิจการหลกั 
ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน USD 
5,001 – 10,000 ต าแหน่ง เจา้ของกิจการ กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค คร้ังล่าสุด ผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องของขวญั บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มากท่ีสุด 
ตวัท่านเอง ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ช่องทางประจ าในการซ้ือสินคา้ และ
แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค คือ งานแสดงสินคา้  
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค สินคา้มีให้เลือก
หลากหลายชนิด ความถ่ีในการร่วมงานแสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้น (รวมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ) 3 - 4 คร้ังต่อปี งานแสดงสินคา้ท่ีไปเป็นประจ า และ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด คือ Paperworld Frankfurt (Germany) และมีระดบัความพึงพอใจในภาพรวมในการซ้ือสินคา้/
รับบริการจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล ในระดบัปานกลาง 
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ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ตามล าดับ โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ ดา้นราคา คือ 
สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก และ ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย คือ การน าสินคา้ไปจดัแสดงใน
งานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed at exploring customer satisfaction towards marketing mix 
of Chiangmai International Dec Limited Partnership. Data collection was compiled from the 
distribution of questionnaires to 80 customers of Chiangmai International Dec Limited 
Partnership. The data were then analyzed by applying descriptive statistics composing of 
frequency, percentage, and mean. 
 Based upon the findings, most respondents were 41 to 50-year-old male from Europe. 
The highest level of education was Bachelor’s Degree. They mostly were importing and 
exporting companies operating for 6 – 10 years. The average purchasing order was USD 5,001 – 
10,000 per month. Most of the respondents were the owners . The most recent products 
purchased from Chiangmai International Dec Limited Partnership were gift boxes. The most 
influential people in making purchase decision were themselves. The purchasing frequency was 
less than once a month. The trade fair was mainly where the purchasing order was placed and the 
information regarding Chiangmai International Dec Limited Partnership was gathered. The main 
reason for purchasing from Chiangmai International Dec Limited Partnership was the diversity of 
the products. The respondents attended trade fairs 3 – 4 times a year. Paperworld Frankfurt 
(Germany) was the trade fair that the respondents usually attended and made purchasing 
decisions at. Most respondents had medium satisfaction regarding the overall purchases and 
services from Chiangmai International Dec Limited Partnership. 
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 According to the study, the marketing mix which customers had high satisfaction with 
was Product. The marketing mix which customers had medium satisfaction with were Promotion, 
Price and Place/Distribution, respectively. The sub-factors being ranked with highest satisfaction 
for each marketing mix were as follows. For Product, it was the quality of gift box set. For 
Promotion, it was that the samples were shipped to customers as promise. For Price, it was the 
variation of price range. For Place/Distribution, it was the plenty of products displayed in the 
exhibition/fair. 
 


